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Số:565 /TB-TTPTQĐ

Ngã Bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ - dự toán
bồi thường Hệ thống camera an ninh, đèn trang trí, dây loa phát thanh bị
ảnh hưởng dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ thị xã Ngã Bảy
(nay là thành phố Ngã Bảy), tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành,
tỉnh Sóc Trăng.
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn
nhà thầu;
Căn cứ Biên bản ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Trung tâm Phát triển quỹ
đất thành phố Ngã Bảy về việc kiểm tra, xét duyệt hồ sơ đăng ký tham gia tư
vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ - dự toán bồi thường Hệ thống camera an ninh, đèn
trang trí, dây loa phát thanh bị ảnh hưởng dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A
đoạn từ thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy), tỉnh Hậu Giang đến huyện
Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.
1./ Nhà thầu được chọn:
- Công ty TNHH Tư vấn ĐTXD Hiệp Thành.
- Địa chỉ: Số 3439, đường Hùng Vương, Kv III, phường Hiệp Thành, TP
Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.
- Giá trúng thầu: 7.441.000 đồng (bằng chữ: Bảy triệu bốn trăm bốn mươi
một ngàn đồng chẵn)
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện: 03 ngày.
2./ Kế hoạch hoàn thiện, ký hợp đồng với nhà thầu được chọn:
Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Ngã Bảy thông báo kết quả lựa
chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ - dự toán bồi thường Hệ thống
camera an ninh, đèn trang trí, dây loa phát thanh bị ảnh hưởng dự án: Cải tạo,
nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy), tỉnh

Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đến Công ty TNHH tư vấn
ĐTXD Hiệp Thành được biết.
Công ty TNHH Tư vấn ĐTXD Hiệp Thành có trách nhiệm liên hệ với
Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Ngã Bảy để tiến hành ký kết hợp đồng
theo quy định.
Nơi nhận:
- Công ty TNHH tư vấn ĐTXD Hiệp Thànht;
- Cổng thông tin điện tử tp Ngã Bảy;
- Lưu: VT (05 bản).
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